
 

 

 

 

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД  

Калемегдан, Горњи град 14 

Б е о г р а д 

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 

у поступку јавне набавке Извођење радова на санацији објекта Великог рефрактора 

Астрономске опсерваторије Београд, Волгина 7 – прва фаза (радови на санацији 

кровне куполе, равног крова и фасаде)  ЈН 08/2019 

 

 

 

  На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке се 

обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у вези са 

припремањем понуде.  

 

Питање бр.1: 

КОНСТАТАЦИЈА: На страни 30 конкурсне документације део ДОДАТНИ УСЛОВИ  члан 

3 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  стоји као захтев у ставу 4: 1(једно) лице са високом 

стручном спремом са лиценцом за обављане послова безбедности и здравља на раду. 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Копија уговора о раду/ангажовању и Лиценца за обављање 

послова безбедности и здравља на раду. 

КОМЕНТАР ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:  Лица могу имати потврду о положеном 

стручном испиту за послове безбедности и здравља на рада. Лиценцу немају лица већ 

привредна друштва. Привредна друштва имају обавезу или да у свом друшву имају лице са 

стручним испитом за послове безбедности и здравља на раду и на основу тога могу да 

добију лиценцу за обављање наведених послова. Уместо тога могу да имају уговор са 

привредним друштвом које има лиценцу за обављање наведених послова.  

 

- Да ли наручилац уствари тражи да понуђач докаже да понуђач у тренутку подношења 

понуде има запослена или на други начин ангажовано лице са високом стручном спремом 

и потврдом о положеном стручнoм испиту за послове безбедности и здравља на раду. 

- Да ли наручилац тражи да понуђач има и докаже да има лиценцу за обављање послова 

безбедности и здравља на раду. 

 

Одговор бр. 1: 

Наручилац тражи да понуђач докаже да у тренутку подношења понуде има запослено или 

на други начин ангажовано лице са високом стручном спремом и потврдом о положеном 

стручном испиту за послове безбедности и здравља на раду 

 

 

                                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


